
 

 

 هاي وزارت ورزش و جوانانفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -طالقان-البرز كارشناس امور جوانان 21916

 21916 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: جامعه شناسي (ليسانس، فوق ليسانس، 30356 -دكتري): برنامه ريزي علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس، 30162 -: برنامه ريزي امور فرهنگي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30156
: مطالعات خانواده (ليسانس، فوق ليسانس، 31111 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)31029 -: فرهنگ و ارتباطات (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30904 -دكتري)
: جمعيت شناسي (ليسانس، فوق 32287 -: پژوهشگري علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)31838 -ق ليسانس، دكتري): ارتباطات علوم اجتماعي (ليسانس، فو31731 -دكتري)

 : مردم شناسي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32288 -ليسانس، دكتري)

 - - - - 1 مرد - - 1 -استان تهران-تهران كارشناس امور ساختمان و تاسيسات 21917

 21917 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: مهندسي 31257 -: مديريت پروژه و ساخت (فوق ليسانس)31036 -: عمران گرايش مهندسي سازه (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30876 -: تاسيسات حرارتي و برودتي (ليسانس)30257

: مهندسي عمران (ليسانس، 31682 -: مهندسي مديريت پروژه (ليسانس)31295 -ديريت و ساخت (فوق ليسانس): مهندسي عمران گرايش مهندسي م31275 -عمران گرايش سازه (فوق ليسانس)
: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق 31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه (فوق ليسانس)31888 -: مهندسي مديريت و ساخت (فوق ليسانس)31886 -فوق ليسانس)

: مهندسي ساختمان (ليسانس، فوق 32498 -: مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت (فوق ليسانس)32494 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32405 -ليسانس)
: مهندسي عمران گرايش 33596 -(فوق ليسانس) : مديريت پروژه گرايش مديريت ساخت و احداث33241 -: مهندسي عمران گرايش مديريت و ساخت (فوق ليسانس)33086 -ليسانس، دكتري)

 ساخت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سراب-اذربايجان شرقي كارشناس حرفه اي ورزش 21918

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -رابر-كرمان كارشناس حرفه اي ورزش 21919

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21918 ،21919 

 شرايط احراز تحصيلي:
: رشد و تكامل و يادگيري 32326 -: مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32325 -بدني جانبازان و معلولين (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) : تربيت30288

 (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري): تربيت بدني و علوم ورزشي 32363 -حركتي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
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